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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة



  

احلمد هللا وأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم تسليما   :السائل 

  .كثريا ؛ هذه بعض األسئلة لشيخنا املبارك نرجوا اهللا تعاىل أن يفتح عليه بأجوبة تنفعنا وتنفع املسلمني 

و أربع سنوات ونسينا السن املطلوب للجمل ؛ حنن ملا حججنا هذه السنة حنرنا مجال لكنه ذ: السؤال األول 

  فهل نطالب بذبح أو بنحر جديد أم نكتفي مبا ذحبناه نظرا جلهلنا أو نسيانا ؟

  .يكتفى مبا فعلتم ، يكتفى مبا فعلتم مادمتم كنتم غري قاصدين ؛ نعم  :الشيخ 

الدعوة إىل اهللا تعاىل ؛  السؤال الثاين نرجوا من فضيلتكم نصيحة للشباب خاصة يف بعض مناهج :السائل 

ألن الشباب ميلكون قوى جبارة ويريدون استفراغ ما ميلكون من هذه القوة يف سبيل إرضاء اهللا تعاىل ؛ 

لكنهم قد ال يعرفون السبل اليت تبلغهم رضى اهللا تبارك وتعاىل ؛ لقد ظهرت يف بلدنا مجاعة تسمت جبماعة 

اجلماعة أن تذهب مثال إىل حانة ستنهى صاحبها فإن مل ينته   األمر باملعروف والنهي عن املنكر وعمل هذه

  .كسرت كل شيء ونريد كلمة حول تنظيم العمل اجلماعي ، هذا وجزاكم اهللا خريا 

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده اهللا  :الشيخ 

له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده  فال مضل له ومن يضلل فال هادي

فوصييت إلخواننا الشباب املسلم يف كل نواحي البالد اإلسالمية أمران اثنان ، أوهلما أن ! ورسوله ؛ أما بعد 

أواا ؛ فقد يتوجهوا للتفقه يف دين اهللا تبارك وتعاىل على ضوء الكتاب والسنة وأن ال يستعجلوا األمور قبل 

، وحنن نشاهد اليوم أن هؤالء الشباب املتحمسني ال "من استعجل األمر قبل أوانه ابتلي حبرمانه " قيل 

يكادون يتعلمون إال قليال من العلم وإذا م يرون أنفسهم قد أصبحوا أهل احلل والعقد واألمر والنهي 

ام ببعض الواجبات الكفائية واليت ليست هي ويرتتب من وراء ذلك بسبب ضئالة علمهم أن ال حيسنوا القي

بالواجبات العينية كاألمر باملعروف والنهي عن املنكر ومن املعلوم شرعا أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

وجيب أن يكون أيضا باملعروف وليس بالشيء املنكر وليس من األمر باملعروف والنهي عن املنكر أن يرتتب 

ف والنهي عن املنكر مفسدة كربى هي أكرب من املصلحة أو املفسدة من املصلحة اليت وراء األمر باملعرو 

يريدون حتقيقها أو املفسدة اليت يريدون القضاء عليها ؛ فإذا ترتب من وراء ذلك األمر باملعروف أو النهي 

األمر باملعروف ،  عن املنكر تلك املفسدة الكربى فهنا يقول أهل العلم أنه ال جيوز املبادرة إىل مثل ذلك

وإىل مثل ذلك النهي عن املنكر ؛ فإذا أمروا باملعروف فيجب أن يكون أمرهم باملعروف وإذا وا عن املنكر 

فيجب أن يكون كذلك يهم عن املنكر باملعروف ؛ واملعروف بالشك إمنا يكون إذا كان موافقا للكتاب 

مر بني مفسدتني إحدامها أكرب من األخرى ارتكبت الصغرى والسنة ومن املقرر عند أهل العلم أنه إذا دار األ

يف سبيل دفع الكربى ا ومما يستدل على ذلك قصة أمر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم لعائشة أن تصلي 



الصالة يف احلجر ملا رأت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم دخل جوف الكعبة وصلى فيها ركعتني فأرادت هي 

صلي في ( أن تقتدي بنبيها وأن تدخل إىل جوف كعبة را وقال هلا عليه الصالة والسالم  رضي اهللا عنها

الحجر فإنه من البيت وإن قومك لما قصرت بهم النفقة أخرجوا الحجر من البيت ولو ال أن قومك 

حديثي عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس ابراهيم عليه السالم ولجعلت لها بابين مع 

؛ فلم يغري رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بناء الكعبة  )األرض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه 

على ما تركته عليه أهل اجلاهلية وهو قاصر عن البناء الذي كان ابراهيم عليه السالم أقام قواعده عليها ؛ 

ية أن تثور يف بعض الناس فتنة تردهم فمع ذلك فقد أعرض الرسول عليه السالم عن جتديد بناء الكعبة خش

عن كثري من دينهم وإذا كان األمر كذلك أي كان من الواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر باملعروف 

شرعا ؛ فأرى أنه جيب على القائمني ذه الفريضة فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر وخباصة يف بعض 

ل الدول اإلسالمية اليت ال تسمح ألفراد املسلمني أن يقوموا ذه احلسبة الدول بل ال بأس أن نقول يف ك

وذا الواجب ؛ ولذلك حنن ننصحهم أن يكتفوا من األمر باملعروف مبا ال يرتتب من وراءه ضرر سواء كان 

 هذا الضرر ميس اآلمرين باملعروف والنهي عن املنكر أو ميس آخرين ممن يتحمسون هلم أو عليهم ؛ لذلك

فهذه الصورة اليت مسعتها آنفا وهي يف بالدكم وما أعتقد أن بالدكم أصبحت يف التعبري العصري اليوم 

دميقراطية مبعىن أنه يسمح فيها بأن يتصرف كل فرد على ما يرى من حريته ، واآلخرين أيضا يسمحون هلم 

الدول الغربية ألن هذه الصورة فيها  بأن يفعلوا ما شاءوا ؛ هذا بالشك مما مل تصل إليه الدول العربية بل وال

اعتداء مباشر على املواقعني واملنتهكني حلرمات اهللا تبارك وتعاىل ؛ ولذلك فنحن ننصح هلؤالء الشباب أن 

يكتفوا مادام األمر حىت اآلن مع األسف ال يسمح لآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يغري املنكر باملرتبة 

من رأى منكم ( سول عليه السالم أوىل املراتب الثالثة يف قوله الصحيح املشهور عنه األوىل اليت جعلها الر 

، الشك أن )منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان 

جمتمعنا  تغيري املنكر باليد له آثار عظيمة ومفيدة جدا يف اتمع اإلسالمي ؛ ولكن مع األسف الشديد إن

اليوم ليس جمتمعا إسالميا مادامت الدول ال حتكم اإلسالم فيما يقع بني أفراد املسلمني من خمالفات ومن 

منازعات وحنن نعرف بالتجربة الواقعة يف العصر احلاضر أن مثل هذا التقدم أو مثل هذه اجلرأة يف تغيري 

ليت حنيها اليوم واليت ال حتكم شرع اهللا تعود نتيجة املنكر باليد وبكسر األشياء احملرمة يف مثل هذه البالد ا

ذلك بنقيض ما يريده أهل اإلصالح ، أهل األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، تكون النتيجة أن هذا 

احلماس ستنطفئ شعلته بسبب معاكسة الدولة هلؤالء الشباب املتحمسني حبيث أم يضطروم يف اية 

ورهم وأن ال يأمروا باملعروف حىت ولو بالكلمة الطيبة ؛ لذلك أنصح هؤالء الشباب األمر إىل أن يقبعوا يف د



يف كل البالد اإلسالمية أن يأمروا باملعروف أمرا ال يرتتب من وراء مفسدة كربى ؛ هذا ما عندي جوابا عن 

  .هذا السؤال 

ىل أن اجللباب ما يغطي من نريد تفصيال يف معىن اجللباب ؛ ألنك ذهبت إ: السؤال الذي بعده  :السائل 

الرأس إىل القدمني ، وقد وجدنا يف بعض كتب اللغة االختالف الواسع يف هذا ، منهم من يقول هو الدرع 

السابغ ، منهم من يقول هو اخلمار ومنهم من يقول كما ذكرت شيخنا فنريد التفصيل جزاكم اهللا خريا ووجه 

  الرتجيح ؟

منهم من يقول بأن اجللباب هو اخلمار ، فما هو اخلمار الذي تعنيه عفوا أشكل علي قولك بأن  :الشيخ 

أنت يف قولك إم قالوا إنه هو اجللباب ؛ ألن املعروف أن اجللباب هو غطاء الرأس وليس هو الثوب السابغ 

الذي يغطي بدن املرأة من رأسها إىل قدمها ؛ فمن الذي يقول إن اجللباب هو اخلمار فيما تعلم حسب ما 

  رت هذا أمر مستغرب جدا ، من قال ذلك ؟ذك

  .يف لسان العرب يذكر هذا يقول قيل هكذا  :السائل 

  يذكر أن اجللباب هو اخلمار ؟ :الشيخ 

  .نعم هذا  :السائل 

ال ميكن أن يقال ؛ ألنك تعلم أن يف القرآن آيتني آية تأمر النساء بوضع اجللباب ، وآية تأمر  :الشيخ 

أن يقال إن يف اآليتني تكرارا ملعىن واحد فيقال اجللباب هو اخلمار ، واخلمار هو  بوضع اخلمار وال ميكن

اجللباب وإمنا لكل من اللفظني اجللباب واخلمار معىن خيتص به دون اآلخر ؛ أنت تعلم املرأة مثال يف بيتها 

قي على رأسها حينما تقوم لتصلي الصالة املفروضة عليها فتكون عادة وهي يف دارها حاسرة الرأس فتل

وليس املقصود هنا إطالقا اجللباب  )ال يقبل اهللا صالة حائض إال بخمار ( اخلمار وكما قال عليه السالم 

وإمنا املقصود هو غطاء الرأس ؛ ومن األدلة على ذلك أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أمر باملسح على 

ذا احلديث أنه يدل على أنه لباس يشرتك يف تعاطيه العمامة أو على اخلمار وعلى اخلفني ؛ واخلمار أقصد 

النساء والرجال ، الذكور واإلناث ؛ فليس من املفهوم واملتبادر ملن يفقه اللغة العربية أن الرجل يلقي على 

نفسه اجللباب لكنه يلقي على رأسه اخلمار ؛ فالذي يضع على رأسه اخلمار جيوز له أن ميسح عليه سواء  

ان امرأة ؛ الذي أردت ذا الكالم هو التثبت أوال من النقل يف اللغة العربية ؛ ثانيا إذا كان رجال أو ك

انتهيت أخريا إىل القول بأنه يف لسان العرب يقول يف تفسري اجللباب وقيل إنه اخلمار فحسبك مما نقلت 

ذكرنا آنفا شيئا منها نقطع تضعيفا هلذا املنقول ألنه قال وقيل ؛ لكننا إذا درسنا نصوص الكتاب والسنة وقد 

يقينا أن اخلمار غري اجللباب واجللباب غري اخلمار ، وبإجياز اخلمار أقصر سرتا من اجللباب واجللباب أوسع 

دائرة يف حتقيق السرت ، واجللباب خاص للنساء وهن الاليت أمرن به دون الرجال ؛ أما اخلمار فأمره مشرتك 



نه أمر مشرتك بني الرجال والنساء كالقميص متاما كما أن الرجل يلبس وإن كان الرجل ليس مأمورا بذلك لك

القميص لكنه يسرت عورته وهي دون عورة املرأة واملرأة تلبس القميص لكن تسرت بذلك عورا وعورا أوسع 

 بأن املرأة املسلمة إذا خرجت من دارها "حجاب املرأة املسلمة " من عورة الرجل ؛ ولذلك قلنا يف كتاب 

أن تضرب اخلمار على رأسها ، مث تلقي من فوقه اجللباب فهي خترج خمتمرة : فيجب عليها أمران اثنان 

باخلمار ومتجلببة باجللباب فال يغين بالنسبة للمرأة اليت خرجت من الدار أحدمها عن اآلخر ، البد من 

وليضربن (( : ار والذي يقول اجلمع بني اخلمار وبني اجللباب ، وأنت تعرف النص القرآين املتعلق باخلم

، الضرب على اجليوب ال ميكن باجللباب ، الضرب على اجليوب يكون باخلمار ))بخمرهن على جيوبهن 

ألنه ميكن لفه ؛ أما اجللباب فأنت تعلم أنه ال يلف على الصدر وعلى العنق ؛ فأنت ترى الرجال هنا كيف 

ن أجل هذا الذي اختص به اخلمار دون اجللباب كانت يتلحفون باخلمار وكيف يربطونه على أعناقهم ؛ فم

املرأة إذا خرجت من بيتها مأمورة بأن تلقي على رأسها اخلمار وأن تلفه على رقبتها وعلى صدرها ؛ ألن 

اجللباب ال يتجاوب معها لتحقيق هذه السرتة ؛ ألنه سابغ وطويل بينما اجللباب سابغ وقصري فلكل منهما 

رت به املرأة من السرت ، هذا هو جوايب عن هذا الذي سئلت عنه فإذا كان بقي شيء مل أثره يف حتقيق ما أم

  .يأت عليه كالمي فتذكرين به 

  إذا فهمت أن اجللباب ليس هو الدرع السابغ الذي يلبسونه اليوم هنا من العنق إىل القدمني ؟ :السائل 

سع القول اآلن فيما يتعلق باجللباب بطريقة أبدا ، ليس هذا جلبابا ولكن هذا حيملنا إىل أن نو  :الشيخ 

أخرى ، فنقول اجللباب يف اللغة هو كما قلنا ليس هذا الذي يسمى هنا بالبالطوا ؛ لكن الشيء الذي ينبغي 

بيانه اآلن هو أن األمر املوجه إىل النساء خاصة بلبس اجللباب هو ليس أمرا تعبديا غري معقول املعىن بل هو 

معقول املعىن ، و املعقولية اليت نشري إليها هي حتقيق السرت الذي جيب أن تقوم به على العكس من ذلك 

املرأة ؛ فإذا  لبست مثال ثوبني أو جعلت اجللباب قطعتني قطعة عليا وقطعة دنيا سفلى وكال من القطعتني 

القطعتني جلبابا حيقق ما حيقق اجللباب املنصوص عليه يف القرآن عادة حينئذ حنن وإن كنا ال نسمي هاتني 

من حيث االستعمال اللغوي لكنه حيقق املقصد املراد من األمر باجللباب من الناحية الشرعية كان يوجد يف 

بالد الشام إىل عهد قريب وال يزال يوجد يف بعض النساء املتمسكات وامللتزمات بالشرع مالئه تسمى مبالئة 

  الزم ، مسعت هذا بشيء يف زمانك ؟

  .لكن نقول املالءة  .ال  :السائل 

أقول مالئة الزم ألن هذا لفظ عريب والشاهد أن هذه املالئة عندنا يف بالد الشام قطعتني ، القطعة  :الشيخ 

  األوىل هي امسها خالطة أو تنورة ، هل تعرف هذا اللفظ ؟

  .نعم  :السائل 



ماشي ؛ فهذا تلبسه املرأة إىل يعين يشد هنا على اخلصر بزمام مطاط وهذا يكون فظفاظا وواسعا ،  :الشيخ 

هنا فتسرت كل القسم األدىن من البدن مث يأيت من فوق هذه التنورة أو اليت يسموا يف الشام خالطة القسم 

األعلى فهو يلقى على الرأس وتعطي به املرأة رأسها ومنكبيها وجانبيها وخاصرتيها وحىت الزمام هذا املشدود 

 ذه التنورة أو ذه اخلالطة ال يظهر منه شيئا ؛ ألنه يكون دون ذلك ؛ هل وضحت الصورة ؟على وسطها  

  .نعم  :السائل 

آه ، هذه يسموا عندنا مالية زم ؛ ملاذا ؟ ألن اخلالطة هذه تكون مزمومة هكذا باملطاط  :الشيخ 

لبابا لكنها تقوم البالستيك ؛ فإذا استوعبت معنا هذه الصورة  فالذي أريد أن أقوله أن هذه املالئة ليست ج

  .بواجب اجللباب أال وهو السرت بأكمل وجه ، وضح لك هذا 

  .نعم  :السائل 

إذا كان األمر ذا الوضوح فإذا حنن ال جيب أن نتمسك حبرفية لفظ اجللباب وإمنا مبغزاة ومرماه  :الشيخ 

مات اليوم وله أكمام كما يفعل ومثرته ؛ اآلن أعود إىل هذا البالطو الذي أشرت إليه الذي تلبسه النساء املسل

الرجال متاما كل ما يف األمر أنه قد يكون طويال بالنسبة لبعض النساء ، احملتشمات إىل الكعبني هذا ليس 

جلبابا لكنه ليس كمالئة الزم ألن هذا ال يغطي مثال الرأس وما حوى ؛ لكن املرأة ماذا تفعل اليوم ؟ تشد 

  على رأسها ما يسمى إيش ؟ 

  .اإلشار : لى أبو لي

  اإلشار معروف هذا اللفظ عندكم ؟  :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

اخلمار الصغري الذي يشد على الرأس وقد يبدوا شيء من العنق ألنه صغري أيش احلجم طبعا هذا  :الشيخ 

  كما حتدثنا عن مالية الزم واضح ؟  "غاية اجللباب " ال حيقق اجللباب كمعىن 

  .نعم  :السائل 

  فإذا فرضنا أن هذه املرأة الالبسة هلذا البالطو أم ماذا تسميه أنتم ؟ :الشيخ 

  .حنن نسميه احلجاب  :السائل 

  هذا الذي ال يغطي الرأس ؟ :الشيخ 

  .نعم نسميه حجاب  :السائل 

ال هذا خطأ ؛ املهم إذا لبست هذا النوع من احلجاب مث ألقت على رأسها اخلمار فهذا اخلمار  :الشيخ 

  .قى عليه حجاب وقلنا إن هناك آيتان جيب أن يل

  .يعين جلباب  :السائل 



آه ، هذا اجللباب يكفي أن يكون نصفيا كما قلنا آنفا بالنسبة ملالية الزم فإذا املرأة لبست هذا  :الشيخ 

الذي تسمونه جلباب وله أكمام وألقت على رأسها اخلمار الشرعي وليس هذا الذي يسمى باإلشار مث 

اخلمار ثوبا نصفيا يغطي نصف بدا حبيث تغطي مناكبها وتغطي أيضا يديها فحينئذ يكون  ألقت فوق هذا

  . األمر مسلوكا ومقبوال بالنسبة للشرع 

  جزاكم اهللا خري  :السائل 

  واضح :الشيخ 

  .بارك اهللا فيك  :السائل 

  .ية بني الناس يقال له شيخنا اليانس أو الربنس يلي هو النصف اآلخر ، اآلن بالتسم: أبو ليلى 

  .الربنس  :الشيخ 

  .أو اليانس : أبو ليلى 

  الربنس معروف عندهم أليس كذلك ؟ :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  .لكن الربنس يكون طويال عادة يعين الربنس كالعباءة عندنا  :الشيخ 

  يعين يكون إىل املنتصف ؟: أبو ليلى 

  . ال ، عندهم ما يكون للمنتصف بل يكون طويال :الشيخ 

  .نعم يكون طويل عندنا  :السائل 

  

  حكم تشريح املوتى أو بتعبري آخر هل جيوز للمسلم أن يشتغل يف الطب اجلنائي ؟ :السائل 

وهذا  )كسر عظم الميت ككسره حيا ( : ال جيوز عندي ؛ ألن الرسول عليه السالم كان يقول  :الشيخ 

ى ، هذا أسلوب غريب كافر ال يقيم وزنا للموتى وال الطب اجلنائي والذي يستلزم تشريح جثث كثري من املوت

  ...حيرتمهم وال يقدرهم 

والذي ال يليق إال باهللا تبارك وتعاىل ولذلك كان شرعنا شرعا وسطا كما هو معلوم ويف هذه اجلزئية بصورة 

و قوله خاصة جاء احلديث الصحيح ليجمع بني األمرين من احرتام امليت ومن عدم الغلو يف احرتامه ذاك ه

، فنهيه صلى اهللا عليه وآله وسلم عن اجللوس )ال تجلسوا على القبور وال تصلوا إليها ( : عليه السالم 

على القرب هو احرتام للميت ودفع اإلهانة عنه ويه عن الصالة إىل امليت هو لكي ال يعظم تعظيم 

 األمرين أو يف الوقت الذي قد يعظمون االستقبال كما أمر اهللا باستقبال كالكعبة مثال ، الكفار خيلطون بني

بعض املوتى حبيث يطوفون حوهلم ويعكفون على قبورهم كما هو معروف بالنسبة لبعض الكفار املالحدة  



كقرب لينيني وستالني وحنو ذلك ومن جهة أخرى فامليت ال حرمة لديه عند كثري من الكفار إن مل نقل كلهم 

ن مصري أحدهم أن حيرق بالنار فهذا كله خالف الشرع الذي يقدر وخباصة اوس والبوذيون الذين يكو 

للميت بعد موته شيئا من احلرمة ؛ ولكنه ينهى عن املبالغة والغلو فيها ؛ فمن هذا القبيل واإلخالل باألدب 

كسر عظم الميت المؤمن  ( : الشرعي احلديثي النبوي هو تشريح جثث املوتى فقد قال عليه السالم 

وال أجد يف هذه اللفظة اليت  )كسر عظم الميت المؤمن ككسره حيا ( جاء يف رواية   )ككسره حيا 

اعتربها صفة كاشفة للميت يعين جماال ليفصح إمام األطباء املسلمني أن يتخذوا جثث غري املسلمني وسيلة 

و ذلك ؛ لتحقيق ما هم بصدده من االطالع على بعض األمراض أو بعض األسرار الباطنية لألجساد أو حن

واضح . أما أن يأتوا  مبوتى املسلمني ويشرحوها كما يشرحون جثث الكفار فهذا ال جيوز يف دين اإلسالم 

  .إن شاء اهللا 

  .نعم  :السائل 

  

شيخ سؤال عن الرقية هل عمل الرقية أمر توقيفي أو اجتهادي يعين هل إذا جربنا طريقة معينة  :السائل 

  انطالقا من هذا النص فهل جيوز هذا أم ال جيوز ؟ )يكون شركا ارقوا ما لم ( خالية من الشرك 

أرى يف حدود ما قيدت أنه جيوز ، إذا مل يكن هناك ما خيالف الشريعة كأن يتوهم أن يكون هناك  :الشيخ 

أسرار خفية أو يتوهم أنه يكون هناك أضرارا أيضا غري ملموسة ؛ فبالشرط والقيد الذي ذكرته ما أرى يف 

  . ذلك بأسا

هناك يف حديث يف التفل أثناء الصالة إلبعاد وسوسة الشيطان ، االستعاذة ؛ فهل يقيد هذا  :السائل 

العمل بصالة النافلة أو بصالة املنفرد نظرا ألن الصف مرصوصا ال يكون الشيطان عن الشمال إذا كانت 

  العلة هذه ؛ فما قولكم يف هذا ؟

  كون الشيطان يف مشاله إذا كان يف صالة اجلماعة ؟اجلملة األخرية ما فهمتها ال ي :الشيخ 

أي نعم إذا كانت العلة التفل عن الشمال طردا للشيطان ألن ذاك موضعه فهل إذا كان الصف  :السائل 

  مرصوصا نرتك هذا التفل نظرا لعدم وجود الشيطان بني املصليني ؟

احلديث طبعا موجود يف صحيح مسلم من هنا أمران اثنان الذي يبدوا يل من هذا السؤال ، هذا  :الشيخ 

حديث عثمان ابن أيب العاص رضي اهللا تعاىل عنه ال أذكر فيه تعليال للتفل عن يساره بأن ذلك ألن 

  الشيطان عن يساره هل تذكر أن فيه شيئا من هذا ؟

  .ال ، ليس فيه تعليل  :السائل 

إن كان هناك شيطان يف هذه اجلهة وليس هذا الذي أنا أذكره هذا الشيء األول والشيء اآلخر  :الشيخ 



عندنا دليل فمن أين جاء الدليل أن الشيطان ذهب إذا كان على يساره مصلي آخر يصلي جبانبه ؛ فأنا 

أعترب أن التعليل قائم على تعليل ال أصل له وهنا يقال وهل يستقيم الظل والعود أعوج وبناء على ذلك أقول 

طالقه سواء كان يف صالة النافلة لوحده أو يف صالة الفريضة لوحده أو يف ينبغي تنفيذ احلكم الشرعي على إ

صالة اجلماعة نافلة أو يف صالة اجلماعة فريضة فالنص ينبغي أن ينفذ حيرفيته وال يقيد بقيود مل يأت الشارع 

احلكيم بشيء منها ؛ ولكن ال شك أن التفل إىل اجلهة اليسرى ، قد يصيب من عن يساره لكن هذه 

يست مشكلة ألن بإمكانه أن يتفل وأن حيول بني وصول رشاش التفل إىل صاحبه ، هذا يشبه متاما ل

أحاديث وردت صحيحة أن املصلي إذا غلبه البساق فال جيوز له أن يبسق عن ميينه وال جيوز له أن يبسق 

فل عن يساره فهو يتفل حبيث أمامه إىل قبلته اليت يصلي إليها وإمنا عن يساره حتت قدمه ؛ فإذا إذا أراد أن يت

ال يصيب وجه صاحبه ؛ كذلك يف حديث عثمان بن أيب العاص البد من تنفيذ النص على إطالقه كما 

  .ذكرنا ؛ ولكن حيذر من أن يصيب برشاش تفله جاره الذي يصلي عن يساره 

  

  ؟ ...صالة املسافر املسبوق الذي مل يدرك من الصالة شيئا أو أدرك ركعة واحدة  :السائل 

  .يصليها متاما  :الشيخ 

  .يصليها متاما  :السائل 

  .أي نعم  :الشيخ 

  .ال يقصر  :السائل 

  .ال يقصر أبدا  :الشيخ 

رجل رجل مسبوق بالصالة ملا سلم اإلمام سجد للسهو ، اإلمام سجد للسهو فاملسبوق ماذا  :السائل 

  يفعل ؟

  .يتابعه حتما ، يسجد للسهو  :الشيخ 

  ام سلم ؟اإلم :السائل 

ال يسلم معه ألن اإلمام إذا سلم وسجد فيجوز الوجهان جيوز لإلمام أن يسجد سجديت السهو  :الشيخ 

بعد السالم وقبل السالم فإذا اإلمام سلم معىن ذلك أنه مل خيالف الشرع فهو املقتدي إذا كان يعلم أن 

جيب عليه املتابعة ولكن من باب  اإلمام سها وأن عليه السجود فطبيعة احلال هنا يرد ما قلته آنفا ،

االحتياط وخباصة أن أئمة املساجد اليوم ال يرتخصون باالختصار على التسليمة الواحدة كما هو ثابت يف 

السنة أحيانا أي ال نعلم أن إماما يسلم تسليمة واحدة ؛ وعلى ذلك الواجب على املقتدي أن يرتيث وال 

حىت ينتظر تسليمته األخرى فهنا سيبدو له حتما أن اإلمام يسجد ينهض حينما يسلم اإلمام تسليمه واحدة 



سجديت السهو أو ال يسجد باختصار إن سلم اإلمام التسليمتني ض ؛ ألن بذلك مت خروجه من الصالة 

وإن سلم تسليمة واحدة ال ينهض لعله يريد أن يسجد بني التسليمتني فهكذا التفصيل الذي ينبغي أن 

  .سبوق وبالنسبة لإلمام الذي عليه سجود السهو يراعي بالنسبة للم

شيخ ذكرت يف صفة صالة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أن السنة يف التشهد االفرتاش إال يف  :السائل 

من السنة في الصالة ( الركعة الثالثة من املغرب أو الركعة الرابعة من الرباعية فيتورك استنادا حلديث ابن عمر 

ال ترى من فضلك أن قول الصحايب يروي صالة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا كان يف أ )االفتراش 

  ؟ ...تشهده الذي منه التسليم تورك أليس هذا األوىل باألخذ من احلديث 

  وهل حنن قلنا خالف ذلك ؟ :الشيخ 

  تورك أم يفرتش ؟يعين يف الركعتني مثال يف الصبح ، يف تشهد الصبح هذا من بعد التسليم ي :السائل 

ال هنا يفرتش ، وأنت تعين الثنائية وقد وضع سؤالك ، هل عندك حديث غري هذا يوضح لك أن  :الشيخ 

  التورك يكون يف كل تشهد يليه سالم ولو كان تشهدا وحيدا ؟

  .ال ما يف هذا التدقيق  :السائل 

  طيب ، هذه واحدة ، ثانيا هذه اجلملة يف أي حديث جاء ؟ :الشيخ 

  .حديث أيب محيد  :ائل الس

  طيب حديث أيب محيد فّصل ، :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

ذكر التشهد األول وذكر فيه االفرتاش مث ذكر التشهد األخري و ذكر فيه التورك  فكيف يؤخذ منه  :الشيخ 

  التعميم ؛ واضح كالمي ؟

  .خالص أي نعم بارك اهللا فيك  :السائل 

  

بن عبد الوهاب رمحه اهللا يف نواقض اإلسالم يقول اإلعراض عن دين اهللا ال هناك قول للشيخ حممد  :السائل 

فنرجوا شرح هذا  ))ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها (( يتعلمه وال يعمل به ، والدليل 

  الكالم يعين كيف يكفر من يأيت بالعمل هذا اإلعراض عن دين اهللا ال يتعلمه وال يعمل به ؟

فهم اإلعراض هنا كما أفهم لفظة الكفر يف مواطنه اليت ذكر فيها الكفر من الكتاب والسنة ، أنا أ :الشيخ 

كفر اعتقادي ، وكفر عملي ؛ كذلك أقول وال حاجة للتفصيل ألين أعتقد أنك : أفهم أن الكفر نوعان 

  فيما أظن واهللا أعلم تعلم الفرق بني الكفر االعتقادي والكفر العلمي ؛ أليس كذلك ؟

  .نعم  :سائل ال



آه ، ولذلك ال داعي للتفصيل لكين أقول إن اإلعراض يكون كالكفر إما أن يكون عمال وإما أن  :الشيخ 

يكون عمال واعتقادا ؛ فإذا كان اإلعراض فيه االعتقاد فهو الكفر االعتقادي ، وإذا مل يكن فيه االعتقاد 

يع أن نقول إن اآلية تعين بصراحتها حيث قال فهو كالكفر العملي وال إشكال يف ذلك ، ومبعىن آخر نستط

أي ال أظلم ؛ فهي تعين اإلعراض القليب وليس فقط اإلعراض العملي ؛ فهي تعين الكفر  ))ومن أظلم (( : 

  االعتقادي واضح ؟

  .نعم  :السائل 

  .هذا هو اجلواب لدي  :الشيخ 

صبح يوم اجلمعة قراءة اإلمام لسورة السجدة  ذكر ابن تيمية رمحه اهللا أن من السنة الصالة مثال يف :السائل 

وسورة اإلنسان وذكر أنه ينبغي على اإلمام أن ينوع تارة حىت ال يظن الناس أا فرض ؛ لكن ما هو الضابط 

الذي نفرق به مثال يف قضية جلسة االسرتاحة فهل نرتكها تارة حىت ال يظن الناس فريضتها انطالقا من هذا 

  املنطلق ؟

ملسألة هذه أو تلك ختتلف باختالف اجلو الذي يكون فيه ، الذي يكلف أن يرتك هذه أو تلك ا :الشيخ 

أحيانا مبعىن إذا كان اإلمام يعيش يف جو علمي حوله طلبة من طلبة العلم وهم دائما يتلقون العلم الصحيح 

اإلسالم ابن تيمية ؛ من هذا اإلمام ؛ فهؤالء ليسوا حباجة إىل مثل هذا الرتك الذي أمر به أو رآه شيخ 

وبالتايل ال ينبغي عليه أن نرتك مثال جلسة االسرتاحة ألم يعلمون أا سنة وال ميكن أن يلقى يف باهلم أا 

فريضة ؛ لكن إذا كنا يف جو آخر يغلب عليه اجلهل وعدم االهتمام باألحكام الشرعية ويغلب على ظن 

ظن اإلمام ؛ يغلب على ظنه أن الذين يقتدون به : و ، ثانيا اجل: اإلمام أمران البد من مالحظتهما ، أوال 

يف الصالة هم يقتدون به يف كل حركاته وسكناته وأم هم أتبع له كما يقال قدميا من ظله ، هنا خيشى أن 

  يقع املنكر الذي أشار إليه ابن تيمية ؛ لكن هل ترى هلذا وجودا يف زمننا هذا ؟ ال ما يف داعي له ؛

  .السنة ضايعة  :السائل 

آه ، لكن أحيانا قد حتقق هذه القضية مع مرور الزمن فتصبح بعض األمور مع مضي الزمن تصبح  :الشيخ 

يف أذهان الناس كاألمور الواجبة وهي ليست كذلك فهنا يأيت رأي ابن تيمية وهذا الرأي ال يتفرد به ابن 

ست الفقه احلنفي فقد نصوا خبصوص آية السجدة تيمية رمحه اهللا فقد قرأته يف كتب احلنفية يوم نشأت ودر 

يوم اجلمعة أو سورة السجدة أنه ينبغي على اإلمام أحيانا أن يرتكها حىت ال يظن العامة فريضتها ، وهذا 

التنبيه كان يف حمله وعندي جتربتان ، جتربة تتعلق يب شخصيا ، وجتربة وقعت يف أكرب مسجد يف دمشق وهو 

  يتم دمشق يوما ما ؟املسجد األموي البد أت

  .ما أتيت  :السائل 



ما أتيتم ، هذا أكرب مسجد يف سوريا ؛ فاإلمام مرة صلى هناك صبح اجلمعة فلم يقرأ سورة  :الشيخ 

السجدة فثار العامة عليه بعد الصالة وقالوا له أبطلت الصالة وكذا إىل آخره ؛ ألنه استقر يف أذهام أن 

لق يب أنا شخصيا فوقعت يل القصة اآلتية العجيبة الطريفة يف عندنا قرية تبعد هذا ال جيوز تركه ؛ أما ما يتع

عن دمشق حنو مخسني كيلو مرت ، هي مصيف من املصايف ، جبل ؛ فكنت مصيف هناك ونزلت صبح 

اجلمعة إىل املسجد لصالة الفجر فاتفق أن اإلمام مل حيضر فنظروا فوجدوا شابا ملتحيا فحسنوا الظن يب 

فصليت م ، أنا يومئذ كنت أشعر بأين ال أحسن حفظ سورة السجدة بارجتال فرأيت أن أتركها  فقدموين

 ...كهيعص ((  : إىل ما أنا أحفظه من القرآن الكرمي ؛ فابتدأت يف الركعة األوىل بسورة مرمي عليها السالم 

، وتعرف أن كل  ...إىل آخره قرأت منها صفحتني فلما ركعت وإذا بالناس خلفي كلهم يسجدون ،  ))

املساجد مع األسف فيها املنرب الذي يقطع الصالة الذين خلفي انتبهوا خلطأهم فقاموا واداركوا األمر 

مسع اهللا ملن " وشاركوين يف الركوع ، أما الذين خلف املنرب إىل اجلهة اليمني مل يزالوا ساجدين حىت مسعوا قويل 

ياح إىل آخره ، بعد الصالة طبعا أنا وعظتهم وذكرم ، بقي يف وهناك بدأت الشوشرة والكالم والص "محده 

يا مجاعة أنتم عجم وال عرب ؟ لو كنتم عجما كنتم فرقتم بني ألف " ذهين كلمات قلتها يومئذ ، قلت هلم 

الم ميم ، وبني كاف ها يا عني صاد ؛ لكن يبدوا أن عقولكم ليست يف الصالة إمنا هي وراء الزرع والضلع 

؛ فهناك بالنسبة هلذه احلادثة بالنسبة إيل ردت يل احلكمة اليت كنت قرأا باملذهب احلنفي وقال ا   " والبقر

ابن تيمية ؛ املهم إن هذه املالحظة اليت أبداها شيخ اإلسالم ال تفرتض وإمنا ينظر للمالبسات اليت حتيط 

  .باملصلني وبشعور اإلمام 

إذا فسى ( :  يف بلوغه حديثا وهو قول النيب عليه الصالة والسالم ذكر ابن حجر عليه رمحة اهللا :السائل 

قال أخرجه األربعة وصححه ابن حبان ؛ وقلتم يف املشكاة إن  )أحدكم في صالته فليتوضأ وليعيد صالته 

هذا احلديث فيه رجل امسه على ما أظن عيسى بن جبار ، قال فيه ابن عبد الرب وهو ممن ال حيتج به ، وذا 

ل ابن حجر  أيضا يف التقريب ؛ مث قلتم هلذا أوردمتوه يف ضعيف السنن ، وإذا علم بأن هذا احلديث قا

حديث ضعيف فهل ميكن القول بأن من أحدث يف صالته عليه أن يتوضأ مث يبين على ما ترك من صالته 

باب ما جاء " وذلك استدالال حبديث رواه ابن ماجة يف سننه وهو حديث صحيح وقد بوب له بابا فقال 

وهو ذلك احلديث أن النيب عليه الصالة والسالم صلى بالصحابة مث أشار إليهم أن  "يف البناء على الصالة 

إني خرجت إليكم ( امكثوا مث ذهب فاغتسل مث رجع فصلى م مث قال هلم بعد فراغه من صالته قال هلم 

  بني هذين احلديثني ؟ ؛ فكيف ميكن التوفيق )جنبا وإني نسيت حتى قمت في الصالة 

  أي احلديثني ؟ :الشيخ 



  ) ...إذا فسى أحدكم في صالته ( احلديث األول  :السائل 

بارك اهللا فيك ؛ مادام أنك عرفت أنه حديث ضعيف فكيف تطلب التوفيق بينه وبني احلديث  :الشيخ 

  الصحيح ؟

  .يعين ابن حبان يصححه  :السائل 

 إذا قلت لك إما أن يكون سؤالك فقهيا وإما أن يكون سؤالك حديثيا ال ، اآلن أنت وال تؤاخذين :الشيخ 

، و اخللط بني األمرين يكفي أنه خلط ؛ فإن سألت كيف التوفيق جاءك اجلواب بأن الفقه يأىب التوفيق بني 

حديث صحيح وحديث ضعيف ؛ وإن سألت كيف ضعفته وقد صححه ابن حبان ، فهذا سؤال حديثي 

  .ولكن ما أعتقد أن هذا هو سؤالك نبحث فيه إن شئت ؛ 

سؤايل فقهي هل إذا علم أن احلديث ضعيف فإنه من أحدث يعين صالته عليه أن يتوضأ ويبين  :السائل 

  على ما ترك من صالته ذلك التزام مبا رواه ابن ماجة  ؟

  هل عدلت عن سؤالك السابق كيف التوفيق ؟ :الشيخ 

  .نعم تركت التوفيق  :السائل 

  إذا استحرنا ، اآلن ما هو سؤالك ؟ :الشيخ 

إذا علم بأن احلديث الذي قاله ابن حجر بأنه أخرجه األربعة يف الصحاح إال ابن حبان يف أنه  :السائل 

  ؟ ...ضعيف ؛ فهل ميكن أن يقال بأن الذي أحدث يف صالته 

  ال مش كذلك ، والذي ذكرته من سنن ابن ماجة هو احلجة ؛ واضح اجلواب ؟ :الشيخ 

  ؟ ...نعم يا شيخ ؛ طيب أال يعترب يف ذلك استدبار القبلة  :لسائل ا

هذه مسألة أخرى إذا كان بإمكانه ال يفعل ، و الظاهر يف أكثر األحوال أنه ال ميكنه أن ال يفعل ؛  :الشيخ 

  .أي نعم 

  

ملا سئل عن الصالة  ما حكم صالة اجلنائز يف املقربة وما يفهم من كالم اإلمام أمحد عليه رمحة اهللا :السائل 

  يف املقربة فقال ال تصح الصالة يف املقربة إال اجلنائز ؟

نعم املقربة إذا كان هناك مكان خمصص مسور للصالة على اجلنائز جاز ؛ أما إذا وضع النعش  :الشيخ 

خمصص  الذي فيه امليت بني القبور فال يصح الصالة على هذا امليت وهو بني القبور ؛ أما إذا كان يف مكان

ويعرف بأنه املصلى مصلى اجلنائز أو مصلى العيد ويكون كما ذكرت آنفا مسورا صحت صالة اجلنازة ، 

  .وصحت صالة العيد وإال فال 

حديث املرأة السوداء ملا صلى عليه الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم يف املقربة أال يكون هذا : أبو ليلى 



  ؟ ...يوفق بني  

هو ما صلى عليها يف املقربة ، صلى عليها وهي يف قربها ، والسؤال غري هذا أليس  ال يا أخي  :الشيخ 

  .كذلك ؟ نعم 

  ما حكم املشي يف الصالة بعد تسليم اإلمام باحثا عن السرتة ؟ :السائل 

  كأنك تريد أن تقول إن هذا السؤال بالنسبة للمسبوق يعين ؟  :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

، إذا كان هذا البحث يشغله عما هو يف صدده  ...ق واكتفيت بفهم السامع ، ومل تذكر املسبو  :الشيخ 

من اإلقبال على صالته فليصلي مكانه ؛ وإذا كان هذا البحث ال يكلفه شيئا كثريا كأن يأخذ ميينا أو يسارا 

اإلمام أو يتقدم خطوة أو خطوتني فال بأس يف ذلك ؛ ألن هذا املسبوق ال يزال يف حكم املقتدي والسرتة 

سرتة ملن خلفه ؛ ولكن الشك أنه إذا تسرت بسرتة يف إمتامه لصالته فذلك أكمل له لدفع من قد مير بني 

يديه ؛ لكن ال نريد أن حنقق هذه السرتة على حساب استدراكنا واشغالنا عن صالتنا ؛ واضح اجلواب ؟ 

  .توب إليك أذن ياهللا سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأ
  


